Voor onze hoofdvestiging in Strijen zoeken wij per direct een

Ervaren uitvoerder (m/v)
voor 40 uur per week.
De ideale persoon voldoet aan de volgende functie-eisen:
HBO denk- & werkniveau en aantoonbare ervaring met grote projecten.
Communicatief vaardig, organisatietalent, inventief, sociaal en zelfstandig.
Je beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel.
Je denkt vanuit het team en bent resultaatgericht.
Je hebt technisch- & rekenkundig inzicht.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je bent in het bezit van het VCA-certificaat of bereid dat te behalen.
In verband met het internationale karakter van de functie, ben je bereid om te reizen en voor
langere perioden in het buitenland te verblijven.
• Aantoonbare relevante werkervaring in de jachtbouw.
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Plaats in de organisatie:
• Als uitvoerder rapporteer je aan de project manager.
Verantwoordelijkheden en taken:
• Als uitvoerder bij Struik & Hamerslag heb je dagelijks de leiding over het aan jou toegewezen
project en geef je uitvoering aan het te voeren beleid.
• Je geeft leiding aan de medewerkers van je team op locatie, draagt zorg voor de juiste
werkverdeling, verstrekt de nodige projectinformatie en zorgt ervoor dat de vastgestelde
planning en begroting worden gehaald.
• Je signaleert meer- & minderwerk en verstoringen in de voortgang van het onderhanden werk,
onderhoudt en rapporteert het contact met opdrachtgevers, architecten, onderaannemers,
leveranciers, etc. Dit alles in nauwe samenwerking met de project manager.
• Je bent vraagbaak en aanspreekpunt voor jouw project. Tevens zorg je ervoor dat het team veilig
werkt en dat het resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen.

Belangstelling voor deze functie?
Schrijf een beknopte brief met cv naar Struik & Hamerslag B.V. • Postbus 5727 • 3290 AA Strijen
of naar e-mailadres kkr@struikinteriors.nl • ter attentie van Kitty Kuiper.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je contact opnemen met Ronald Belderok.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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